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 موقفبيان 
 

  والتكنولوجيا المساعدة  العالج الوظيفي
 

 لموقف الذي يتم اتخاذهبيان ل
 

والعمليات التي  ، الخدمات،البيئية )السائدة والمخصصة على حد سواء(، التعديالتتشتمل التكنولوجيا المساعدة على المنتجات 
 .1المرغوبة عبر بيئات متعددة ودون تحيز ذوي اإلعاقة من المشاركة في الوظائفتمكن األشخاص 

 

أن توفير التكنولوجيا المساعدة هو اختصاص أساسي في ممارسة العالج الوظيفي  علىاالتحاد العالمي للمعالجين الوظيفين  يؤيد
. المعالجون الوظيفيون 2في االنخراط في الوظائف، خصائص الوظيفة، والبيئةلتحسين التوافق بين قدرات الشخص ورغبته 

لديهم المهارات الالزمة لتعزيز الوصول المناسب والميسور التكلفة للتقنيات المساعدة وللمشاركة الفعالة مع األشخاص ذوي 
 .3اإلعاقة وهم يسنون حقوقهم

 

المناسبة في سياق ول العادل إلى التقنيات المساعدة لزيادة الوصمهنة العالج الوظيفي يدعم االتحاد العالمي للمعالجين الوظيفين 
والدور المركزي للمستخدم في جميع لية مستخدم التكنولوجيا المساعدة التنوع العالمي. يجب أن يتم ذلك بطرق تدعم استقال

 .وتطويرها والوصول إليها وتنفيذهامراحل تصميم التكنولوجيا المساعدة 
 

 لعالج الوظيفي بيان أهمية الموقف ل
 

تعزز التقنيات المساعدة االستقاللية من خالل تسهيل المشاركة المثلى في الحياة اليومية. تم االعتراف بها من قبل منظمة الصحة 
في الوقت كعناصر تمكين أساسية للصحة العالمية والرفاهية وآلية للوصول إلى حقوق اإلنسان. ومع ذلك،  (WHO)العالمية 

أشخاص بإمكانية الوصول إلى التقنيات المساعدة عالية الجودة وبأسعار معقولة  الحالي، يتمتع شخص واحد فقط من كل 

 .4والخدمات واألنظمة المرتبطة التي يحتاجون إليها
 

ة، والبيئة، مما يدعم فهم لدى المعالجون الوظيفيون منظور متكامل للتكنولوجيا المساعدة، فيما يتعلق بقدرات الشخص، الوظيف
الحواجز والعوامل التمكينية للوصول واالعتماد. ينشر المعالجون الوظيفيون مجموعة واسعة من المنتجات المساعدة، مما 

 .4يمنحهم دوراً مهماً في تفعيل رؤية منظمة الصحة العالمية للوصول المستدام الشامل إلى التكنولوجيا المساعدة المناسبة
 

يمكن للمعالجين الوظيفين تعزيز القبول االجتماعي واالستيعاب اآلمن والمستدام للتكنولوجيا المساعدة من خالل تثقيف اآلخرين. 
يجب أن يعمل المهنيون، بما في ذلك المعالجون الوظيفيون، بشكل تعاوني لضمان إبالغ جميع أصحاب المصلحة وتمكينهم من 

 .5، 3ة وإدماجهم، وفقاً لحقوق اإلنسان الخاصة بهم ضمان كرامة األشخاص ذوي اإلعاق
 

 لمجتمع وقف لبيان أهمية الم
 

هناك واجب أخالقي لتوفير التكنولوجيا المساعدة التي توازن بين المخاطرة اإليجابية وتأخذ في االعتبار الغارات المحتملة 
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على الحريات الشخصية والمجتمعية. يعتبر المعالجون الوظيفيون أن عدم الوصول يقع ضمن أطر معقدة من الظلم الوظيفي، 
 والحرمان؛ معرقالً الناس والمجتمعات عن الوصول إلى إمكاناتهم الصحية.الفصل )الفصل العنصري( 

 

لدى العديد من البلدان تشريعات ولوائح محددة تنظم توفير التكنولوجيا المساعدة. يجب أن تكون مصممة لزيادة الوصول المتسق 
 .5واألخالقي والميسور والعادل بين السكان ومنع االستخدام غير السليم

 

 ً . يدرك 4ومحلياً، هناك حواجز وعوامل تمكين تفاعلية واسعة النطاق ومعقدة تؤثر على زيادة توفير التكنولوجيا المساعدة دوليا

االتحاد العالمي للمعالجين الوظيفين أن القوى العاملة في مجال العالج الوظيفي وجمعياتها المهنية بحاجة إلى المرونة لتقديم 
 واقعية وذات صلة محلياً تلبي احتياجات السكان الذين تخدمهم.خدمات ومنتجات تقنية مساعدة 

 

 الملخص واالستنتاج 
 

العالج الوظيفي هو مهنة معترف بها دولياً، تقدم خدمات فعالة توفر الوصول إلى مجموعة واسعة من التقنيات المساعدة المناسبة 
 ألولئك الذين يحتاجون إليها.

 

، المعالجون الوظيفيون تحديات متنوعة ومعقدة تؤثر على توفير التكنولوجيا المساعدة. وبالتاليعلى الصعيد العالمي، يواجه 
ً تطوييؤيد االتحاد العالمي للمعالجين الوظيفين المتخصصين في العالج الوظيفي ل لزيادة ر استراتيجيات مرنة ومحددة محليا

 جميع أنحاء العالم. معقولة فيعار الوصول إلى تقنيات مساعدة عالية الجودة وبأس
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